
Pieredzes apmaiņa darba seminārā „Kultūras 
maršruti”  projekta CHARTS” ietvaros  

 



No 28. līdz 29.novembrim Maljorkā, Spānijā notika projekta 
CHARTS tematiskais darba seminārs par kultūras maršrutiem 

tūrisma galamērķos 
 



 
 
 

 

• Maljorkas salas platība ir 3640 km ² liela  

• 2011.gadā atzīta par UNESCO kultūras mantojumu.  

• Salu apsaimnieko 53 pašvaldības, to apdzīvo 861 929 (uz 
01.06.2013) iedzīvotāji. 

• šeit ir skaista ainava ar kalniem, klintīm un mežiem, pludmales 
ar dzidru ūdeni, maigs klimats, tāpēc 20.gadsimta 20. gados 
salā sāka attīstīties tūrisms 

• Mūsdienās tā ir īsta tūrisma lielvalsts, 2012.gadā to apmeklēja 
9 miljoni tūristu, visvairāk tūristi ir no Vācijas un Anglijas, arī 
Krievijas, tāpēc lielāko tūrisma objektu informācija bukletos ir 
tieši šajās valodās 

 

 



Palma, saukta Palma de Mallorka, atrodas Vidusjūras rietumu 
daļā, tā ir Baleāru salu administratīvais centrs 

 



Apmeklējām unikālo 44 metrus augsto Maljorkas Katedrāli, kas 
gotiskā stilā celta pēc karaļa Jaimes I pavēles. Katedrāle 

piedzīvojusi vairākās pārbūvē savu artavu devis arī slavenais 
arhitekts Antonio Gaudi 

 



Iepazinām Palmas vecpilsētas kultūras mantojumu – 
modernisma stilā celtās ēkas, ciemojāmies Consell de Mallorca 

Vides departamentā, mūs laipni uzņēma padomniece Mrs. 
Catalina Soler, iepazinām viduslaiku mantojumu vecpilsētā, 



 

Mums nepaveicās ar laika apstākļiem  -  bija rudenī drēgns 
un lietains, līdz ar to varēja labi pavērot, ka sezona un 
nesezona ir arī tik izslavētā galamērķī kā Maljorka. Rodas 
tieši tāds pats jautājums kā tūristiem Latvijā, ja sabojājas 
laiks: «Ko darīt?».  

Maljorkieši piedāvā baudīt dabu un kultūras mantojumu 
apvienojumā dažādos laika apstākļos - doties kalnu 
pārgājienos 

 



Maljorkā ļoti populāri ir «dry stone» maršruti tā ir maljorkiešu 
tradiocionāla bruģēšanas/akmens likšanas tehnika bez 
saistvielām, kura pašlaik piedzīvo Renesansi.  

 



Maršruti iedalās dažādās grūtības pakāpēs un maršrutam ir 
piešķirts starptautiskais numurs, Viens no tādiem - «GR-221» 
Maršruts stiepjas 272 km garumā un apvieno 15 pašvaldības. 

Maršruts marķēts visā garumā. Atrasts vienkāršs un labs 
risinājums.  



«Dry Stone» maršrutā izbūvētas 
speciālas budžeta naktsmītnes, kur 
viena nakts maksā 10 eiro cilvēkam. 
Noteikumi paredz, ka vienā 
naktsmītnē nedrīkst uzturēties ne 
ilgāk par 3 – 4 naktīm. Lai gan bijām 
ieradušies uz semināru uz vienu no 
šim naktsmītnēm diezgan netīkamā 
laikā, uz vakara pusi ēka bija pilna ar 
nakšņotājiem – ģimenēm ar bērniem, 
pensionāri, pāri u.c.  

Maršruts arī interesants ar «Snow 
House» - sniega mājām, kuras savulaik 
kalpoja kā vietas, kur ilgāk uzglabāt 
ledu un sniegu pārdošanai. 

Daudz darba pie maršruta izveides 
paveikts, bet tika ieskicēti arī nākotnes 
plāni.  



Bija arī iespēja garāmejot pavērot Maljorkas tūrisma informācijas 
centru darbību. Kā attēlos redzams, Maljorkas TIC nestrādā 
svētdienās un otrā attēlā redzams, kā TICā tiek tirgotas grāmatas, 
suvenīri. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Vecpiebalgas novads -  Ella Fridvalde - Andersone 

Saulkrastu novads - Gita Memmēna 

Limbažu novds – Ainārs Liniņš 

Alojas novads  - Inese Timermane 

 



 

 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 


